
 
Προβλέψεις για την πορεία της ρωσικής 

οικονομίας κατά το 2016 

Σύμφωνα με νεότερες προβλέψεις της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, η ύφεση στη 

ρωσική οικονομία αναμένεται να διαρκέσει 

περισσότερο απ’ ότι προβλεπόταν αρχικά, με 

τον ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ, σε ετήσια βάση, 

κατά το α΄ τρίμηνο του 2016 να αναμένεται να 

φθάσει από -1,7% έως και -2,5%. Σημειώνεται 

ότι σύμφωνα με την προηγούμενη πρόβλεψη 

της Τράπεζας της Ρωσίας τον Δεκέμβριο 

2015, η μείωση του ΑΕΠ κατά το α΄ τρίμηνο 

του 2016 θα κυμαινόταν από -1% έως -2%.  

 

Η παρατηρούμενη επιδείνωση του εξωτερικού 

οικονομικού περιβάλλοντος από τις αρχές του 

έτους αυξάνει τον κίνδυνο εξασθένησης της 

οικονομικής δραστηριότητας. Ήδη τα στοιχεία 

της πορείας της βιομηχανικής παραγωγής του 

Δεκεμβρίου 2015 δείχνουν ότι η μείωση της 

παραγωγής, σε ετήσια βάση, συνεχίζεται σε 

όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, με 

αποτέλεσμα να επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες 

για συνέχιση της ύφεσης κατά τη διάρκεια του 

α΄ εξαμήνου του 2016.  

Ο κύριος λόγος αυτής της εξέλιξης είναι η 

μείωση των τιμών του πετρελαίου, η οποία 

αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους 

μήνες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ρωσίας, 

οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να 

παραμείνουν στο επίπεδο των 20-40$/βαρέλι 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με την τιμή του 

πετρελαίου στα 35$/βαρέλι, το έλλειμμα του 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού θα αυξηθεί 

σε 4,8% του ΑΕΠ από το 3% που προβλέπει 

ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός. 

Ταυτόχρονα, τις προβλέψεις του για 

συρρίκνωση της ρωσικής οικονομίας κατά το 

2016 ανακοίνωσε και ο εθνικός οργανισμός 

αξιολόγησης της Ρωσίας (ACRA - Analytical 

Credit Rating Agency). Σύμφωνα με δηλώσεις 

της Διευθύνουσας Συμβούλου του 

Οργανισμού κας Ekaterina Trofimova, αν και 

οι βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές 

προβλέψεις είναι ακόμη αντικρουόμενες, οι 

αναλυτές του οργανισμού αναμένουν ότι υπό 

τις τρέχουσες μακροοικονομικές και 

γεωπολιτικές τάσεις το ρωσικό ΑΕΠ θα 

συρρικνωθεί κατά περίπου 1,7% το 2016. 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις επίσημες 

προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικής 

Ανάπτυξης, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί τον 

Δεκέμβριο του περασμένου έτους, το ΑΕΠ της 

Ρωσίας αναμενόταν να αυξηθεί κατά 0,7% το 

2016.  

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής 

Ομοσπονδίας κατά το 2015 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Τελωνειακής Υπηρεσίας, το εξωτερικό 

εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το 

2015 σημείωσε πτώση κατά 33% και 

διαμορφώθηκε σε 525,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι 
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ρωσικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 31% σε 

σχέση με το 2014 και ανήλθαν σε 343,4 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ. Οι εισαγωγές της Ρωσίας 

ακολούθησαν και αυτές έντονα πτωτική 

πορεία (-36,4%) και διαμορφώθηκαν σε 182,4 

δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το εμπορικό πλεόνασμα 

της χώρας, αν και υπέστη σημαντική μείωση 

κατά 50 δισ. δολάρια ΗΠΑ, παρέμεινε σε 

αρκετά υψηλό επίπεδο της τάξης των 161 δισ. 

δολαρίων ΗΠΑ.  

  

σε εκ. $ ΗΠΑ 2015 2014 

Μεταβολή 

2015/2014 

Εξαγωγές 343.426,7 497.833,7 -31,0% 

Εισαγωγές 182.403,5 286.669,1 -36,4% 

Όγκος 

Εμπορίου 

525.830,3 784.502,8 -33,0% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

161.023,2 211.164,6  

Πηγή: Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία 

 

Όσον αφορά τους εμπορικούς εταίρους της 

Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε στην 

πρώτη θέση, έχοντας υποστεί μείωση 

ωστόσο, του μεριδίου της επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας, ο οποίος 

διαμορφώθηκε στο 44,8% από 48,1% που 

ήταν το 2014. Οι εισαγωγές της Ρωσίας από 

την Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 40,8% και ανήλθαν 

σε 70,2 δισ. δολ. ΗΠΑ, ενώ σημαντική μείωση 

της τάξης του 36,1% σημείωσαν και οι 

εξαγωγές της Ρωσίας προς την Ε.Ε., οι 

οποίες διαμορφώθηκαν στα 165,6 δισ. δολ. 

ΗΠΑ. Συνολικά, ο όγκος εμπορίου μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας σημείωσε 

πτώση 37,6% και ανήλθε σε 235,7 δισ. δολ. 

ΗΠΑ. 

Σε επίπεδο χωρών, οι σημαντικότεροι 

εμπορικοί εταίροι της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

κατά το 2015  διαμορφώθηκαν ως εξής: 

1. Κίνα: αν και αύξησε το μερίδιό της επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας 

από 11,3% το 2014 σε 12,1% το 2015, ο 

όγκος εμπορίου των δύο χωρών 

διαμορφώθηκε σε μόλις 63,5 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ, μειωμένος κατά 28% σε σχέση με το 

2014 (2014: 88,3 δισ. δολ. ΗΠΑ) 

2. Γερμανία: διατήρησε το μερίδιό της επί 

του συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας 

(8,7% το 2015 σε σχέση με 8,9% το 2014). 

Σε απόλυτα μεγέθη, ωστόσο, κατέγραψε 

σημαντική μείωση, της τάξης του 34,7%, 

από 70,1 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2014 σε 45,8 

δισ. δολ. ΗΠΑ το 2015 

3. Ολλανδία: κατέβηκε στην 3η θέση μεταξύ 

των εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, από 

τη 2η που κατείχε το 2014, με μερίδιο 8,4% 

επί του συνολικού όγκου εμπορίου της 

Ρωσίας. Από τα 73,3 δισ. δολ. ΗΠΑ, ο 

όγκος εμπορίου των δύο χωρών 

διαμορφώθηκε το 2015 σε 43,9 δισ. δολ. 

ΗΠΑ, μειωμένος κατά 40% 

4. Ιταλία: με μερίδιο ελαφρώς μειωμένο από 

το 2014 (από 6,2% στο 5,8% επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας), 

διατήρησε την 4η θέση, με όγκο εμπορίου 

ύψους 30,6 δισ. δολ. ΗΠΑ, μειωμένο κατά 

36,8% 

5. Λευκορωσία: μερίδιο 4,5% επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Σε 

απόλυτα μεγέθη, ο όγκος εμπορίου 

διαμορφώθηκε σε 23,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

μειωμένος κατά 26% σε σχέση με το 2014 

6. Τουρκία: μερίδιο 4,4% επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Σε απόλυτα 

μεγέθη, ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε 

σε 23,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος κατά 

26,1% σε σχέση με το 2014 

7. Ιαπωνία: μερίδιο 4,1% επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Σε απόλυτα 

μεγέθη, ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε 

σε 21,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος κατά 

30,7% σε σχέση με το 2014 

8. ΗΠΑ: μερίδιο 4% επί του συνολικού όγκου 

εμπορίου της Ρωσίας. Σε απόλυτα μεγέθη, 

ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε σε 20,1 

δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος κατά 28% σε 

σχέση με το 2014 

9. Ν. Κορέα: μερίδιο 3,4% επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Σε απόλυτα 

μεγέθη, ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε 

σε 18 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος κατά 

33,8% σε σχέση με το 2014 

10. Καζακστάν: μερίδιο 2,9% επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Σε 

απόλυτα μεγέθη, ο όγκος εμπορίου 

διαμορφώθηκε σε 15,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

μειωμένος κατά 28,2% σε σχέση με το 

2014 



Η Ελλάδα έχασε τρεις θέσεις σε σχέση με το 

2014 και κατέλαβε την 36η θέση μεταξύ των 

εμπορικών εταίρων της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας κατά το 2015, με μερίδιο 0,5% 

επί του συνολικού όγκου εμπορίου της 

Ρωσίας. Οι ρωσικές εξαγωγές προς την 

Ελλάδα παρουσίασαν πτώση κατά 30,9% και 

ανήλθαν σε 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ και οι 

εισαγωγές από την Ελλάδα μειώθηκαν 

δραματικά κατά 53,8% και ανήλθαν σε 229 εκ. 

δολάρια ΗΠΑ. Ο όγκος εμπορίου 

διαμορφώθηκε στα 2,76 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

μειωμένος κατά 33,7%. 

Όσον αφορά στη σύνθεση του εξωτερικού 

εμπορίου της Ρωσίας, από την πλευρά των 

εξαγωγών, το μεγαλύτερο μερίδιο (63,8%) 

αφορά σε καύσιμα και ενεργειακά προϊόντα, 

το 9,6% σε μέταλλα και τεχνουργήματά τους 

και ακολουθούν τα χημικά προϊόντα και το 

καουτσούκ, καθώς και τα μηχανήματα, 

εξοπλισμός και οχήματα με μερίδιο από 7,4%, 

τα τρόφιμα και οι γεωργικές πρώτες ύλες με 

4,7% (σημειώνεται η αύξηση του μεριδίου 

τους από το 3,8% που κατείχαν το 2014). 

Από πλευράς εισαγωγών, το σημαντικότερο 

μερίδιο καταλαμβάνουν τα μηχανήματα, 

εξοπλισμός και οχήματα με μερίδιο 44,8% επί 

του συνόλου, και ακολουθούν τα χημικά 

προϊόντα και το καουτσούκ με μερίδιο 18,6%, 

τα τρόφιμα και οι γεωργικές πρώτες ύλες με 

14,5%, τα μέταλλα και τεχνουργήματά τους με 

6,4% και τα υφάσματα, κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα και υποδήματα με 5,9%. 

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους 

εμπορικούς εταίρους της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας κατά το 2015, καθώς και τη 

σύνθεση των εξαγωγών και εισαγωγών της 

Ρωσίας ανά κατηγορία προϊόντων και ανά 

προϊόν (βασικότερα εισαγόμενα και εξαγόμενα 

προϊόντα) μπορείτε να δείτε εδώ. 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας έτους 

2015  

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το διμερές 

εμπόριο μεταξύ Ελλάδας – Ρωσίας κατά το 

2015 χαρακτηρίστηκε από σημαντικότατη 

μείωση. Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο 

χωρών μειώθηκε κατά 29,7% σε όρους αξίας 

και ανήλθε σε 3,65 δισ. ευρώ, με τις ελληνικές 

εξαγωγές να καταγράφουν δραματική πτώση 

της τάξης του 40% και να διαμορφώνονται σε 

213 εκ. ευρώ, και τις εισαγωγές από τη Ρωσία 

να ανέρχονται σε 3,4 δισ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 29%. Το 

εμπορικό ισοζύγιο, παρά τη βελτίωσή του 

κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, παρέμεινε 

έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας. 

Οι ισχνές αυτές επιδόσεις του διμερούς 

εμπορίου αντανακλούν τις αρνητικές 

επιπτώσεις που συνεχίζουν να έχουν τόσο η 

ρωσική απαγόρευση εισαγωγών αγροτικών 

προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. και άλλες 

χώρες που εφήρμοσαν κυρώσεις προς τη 

Ρωσία για τη στάση της στην κρίση της 

Ουκρανίας, όσο και η δραματική διολίσθηση 

του ρωσικού νομίσματος, η οποία 

συνεχίστηκε κατά το 2015. 

Σύνολο Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας-

Ρωσίας, 2015 

σε Ευρώ 2015 2014 Μεταβολή 

Εξαγωγές 213.353.958 356.831.838 -40,2% 

Εισαγωγές 3.436.390.908 4.831.801.012 -28,9% 

Όγκος 

Εμπορίου 3.649.744.866 5.188.632.850 -29,7% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο -3.223.036.950 -4.474.969.174 

 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Eurostat), προσωρινά στοιχεία, 

Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

 

Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών 

ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα 

ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από 

γούνα κατέχουν την πρώτη θέση, με μερίδιο 

22% επί των συνολικών εξαγωγών, παρά τη 

σημαντικότατη μείωσή τους κατά 38% σε 

σχέση με το 2014. Ακολουθούν τα 

ακατέργαστα καπνά με μερίδιο 6,4%, τα 

μεσαία λάδια και παρασκευάσματα, από 

πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά με 

μερίδιο 6,1%, τα φύλλα και ταινίες από αργίλιο 

με μερίδιο 5,8%, τα επιβατικά πλοία με 5%, οι 

ανελκυστήρες με μερίδιο 4,5% και τα γλυκά 

κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες με 3,8%. 

Από την πλευρά των εισαγωγών από τη 

Ρωσία, το συντριπτικό μερίδιο κατέχουν τα 

λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά, ακατέργαστα και άλλα, με μερίδιο 

73,7% επί του συνόλου, παρά τη σημαντική 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad0A6BE160215_RU_external_trade_2015.pdf


μείωση που σημειώνουν, και ακολουθούν το 

φυσικό αέριο με 12,5%, το αργίλιο, σε 

κράματα και μη, με μερίδιο 7%, και το σιτάρι 

και σμιγάδι με μερίδιο 1,2%. 

Αναλυτικά στοιχεία για τα 50 πρώτα ελληνικά 

εξαγόμενα προϊόντα, τα οποία αντιστοιχούν 

στο 89% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών 

προς τη Ρωσία για το 2015, καθώς και τα 50 

πρώτα προϊόντα που η χώρα μας εισάγει από 

τη Ρωσία, τα οποία αντιστοιχούν στο 99,6% 

των συνολικών ρωσικών εξαγωγών προς την 

Ελλάδα, μπορείτε να δείτε εδώ. 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων «PROD-EXPO 

2016», Μόσχα, 08-12/02/2016 – ελληνική 

συμμετοχή 

Κατά το χρονικό διάστημα 8 έως 12 

Φεβρουαρίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε στην 

Μόσχα με επιτυχία η 23η κλαδική έκθεση 

τροφίμων και ποτών «PROD-EXPO 2016», 

που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή 

διοργάνωση του τομέα της στην περιοχή της 

Ρωσίας και ευρύτερα της Ανατολικής 

Ευρώπης. Στην έκθεση συμμετείχαν, 

σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, 

1.986 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 562 ξένες 

επιχειρήσεις από συνολικά 65 χώρες.  

Με εθνικό περίπτερο συμμετείχαν 27 χώρες, 

εκ των οποίων η Αυστρία, η Βουλγαρία, η 

Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η 

Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η ΠΓΔΜ, η Σερβία, η 

Τυνησία και η Χιλή.  

 

Συνολικά στην PROD-EXPO 2016 

συμμετείχαν 12 ελληνικές εταιρείες και 

συνεταιρισμοί σε πέντε περίπτερα.  

Το περίπτερο του Ελληνικού Κέντρου 

Εξαγωγής και Προώθησης Ελαιολάδου 

(ΕΚΕΠΕ) εκπροσωπούσε πέντε 

ελαιοπαραγωγικές  εταιρείες (ΓΑΙΑ Α.Ε., 

ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε., Η. Κανάκης, ΕΛΑΙΩΝ, 

Ευριπίδης Μελαμπιανάκης Α.Ε.).  

Με ατομικά περίπτερα συμμετείχαν η 

ελαιοπαραγωγική εταιρεία Mediterranean 

Natural Foods και η εταιρεία μεταποίησης 

αλιευμάτων Stella Mare Fisheries.  

Επίσης, με περίπτερο εκπροσωπήθηκε το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης ρυζιού 

RICE UP στο οποίο συμμετέχουν η εταιρεία 

PISTIOLAS S.A. (Agrino) και οι  γεωργικοί 

συνεταιρισμοί Χαλάστρας.  

Επιπλέον, με μεγάλο ατομικό περίπτερο 

συμμετείχε η εταιρεία CHIPITA, η οποία 

διαθέτει εγχώρια παραγωγική μονάδα και 

διευρυμένο δίκτυο διανομής στη Ρωσία. 

 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση γευσιγνωσίας 

για την προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου 

την οποία διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο 

Εξαγωγών και Προώθησης Ελαιολάδου σε 

μεγάλο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας της 

Μόσχας με συμμετοχή ρώσων εισαγωγέων 

τροφίμων, δημοσιογράφων και κριτικών 

γεύσης. 

Την έκθεση, καθώς και την προωθητική 

εκδήλωση, επισκέφθηκε όλο το προσωπικό 

του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων, το οποίο περιηγήθηκε τα 

περίπτερα των Ελλήνων εκθετών και είχε επί 

μακρόν συνομιλίες με τους εκπροσώπους των 

ελληνικών εταιρειών για τις ιδιαιτερότητες και 

δυσκολίες που παρουσιάζει η ρωσική αγορά 

και την αρωγή που δύναται να προσφέρει η 

Πρεσβεία στις ενέργειές τους.  

Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων, κ. Χ. Κασίμη, στη Μόσχα, στο 

πλαίσιο Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων 

PROD-EXPO 

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radD0B8F160301_Trade_GR_RU_2015_ELSTAT.pdf


Κασίμης, πραγματοποίησε επίσκεψη στη 

Μόσχα, στο πλαίσιο της 23ης Διεθνούς 

Έκθεσης Τροφίμων PROD-EXPO και είχε 

συναντήσεις με θεσμικούς και 

επιχειρηματικούς παράγοντες.  

Ο κ. Κασίμης συμμετείχε επισήμως στα 

εγκαίνια της PROD-EXPO και ξεναγήθηκε 

προσωπικά στους χώρους της Έκθεσης από 

τον Α΄ Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. Evgeniy Gromiko. 

Εκεί, ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε στον 

Ρώσο Αναπληρωτή Υπουργό το ελληνικό 

περίπτερο για την προώθηση του ελαιολάδου 

και ο κ. Gromiko δοκίμασε τα ελληνικά 

προϊόντα. Μετά το τέλος της επίσημης 

συνάντησης, ο κ. Κασίμης είχε την ευκαιρία να 

επισκεφθεί τα περίπτερα όλων των ελληνικών 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην Έκθεση 

και να συνομιλήσει με τους έλληνες εξαγωγείς. 

 

Επιπλέον, ο κ. Γενικός Γραμματέας 

πραγματοποίησε συνάντηση με 

εκπροσώπους του Κεντρικού Επιμελητηρίου 

Ρωσίας, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές 

ενίσχυσης του διμερούς εμπορίου τροφίμων 

μέσω, αφ’ενός, της ανάπτυξης επαφών με τα 

τοπικά δίκτυα διανομής και, αφ’ετέρου, της 

διεύρυνσης του φάσματος των 

εμπορευομένων προϊόντων. 

Ακόμη, ο κ. Κασίμης πραγματοποίησε 

συνάντηση με τον Διευθυντή Διεθνούς 

Συνεργασίας του Ρωσικού Υπουργείου 

Γεωργίας, κ. Artem Tsinamdzgvrishvili, κατά 

την οποία συζητήθηκαν ζητήματα 

συνεργασίας των δύο Υπουργείων για την 

εκπόνηση Οδικού Χάρτη στους τομείς της 

μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

πολλαπλασιαστικού υλικού και της 

κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής επίβλεψης, 

καθώς και ζητήματα συνεργασίας στην 

οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 

Αφιερωματικού Έτους Ελλάδας – Ρωσίας 

2016 και στη συμμετοχή επιχειρήσεων των 

δύο χωρών σε τομεακές εμπορικές εκθέσεις. 

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας συμμετείχε και 

απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση 

γευσιγνωσίας ελληνικού ελαιολάδου που 

διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Εξαγωγών 

και Προώθησης Ελαιολάδου σε μεγάλο 

εστιατόριο ελληνικής κουζίνας της Μόσχας με 

συμμετοχή ρώσων εισαγωγέων τροφίμων, 

δημοσιογράφων και κριτικών γεύσης, όπου ο 

κ. Κασίμης παραχώρησε συνέντευξη σε 

ρωσικά μέσα επικοινωνίας. 

 

Ενημέρωση Ρώσου Υπουργού 

Οικονομικής Ανάπτυξης Alexey Ulyukaev 

στο Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων  

Τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016, 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον 

Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας Alexey Ulyukaev προς 

τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου 

Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (Association of 

European Businesses-AEB) σχετικά με τις 

εξελίξεις και τις προβλέψεις για τη ρωσική 

οικονομία και τις σχέσεις της Ρωσίας με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτές 

επηρεάζουν τις ξένες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. 

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος του 

AEB κ. Philippe Pegorier σημείωσε ότι 

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία ήταν πάντοτε 

σημαντικοί εταίροι, γεγονός το οποίο το 

πιστοποιεί το ύψος των άμεσων ευρωπαϊκών 

επενδύσεων στη Ρωσία, οι οποίες ανέρχονται 

σε 170 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ο κ. Pegorier 

αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκύπτουν 

από τους ολοένα και αυστηρότερους κανόνες 

για τις ξένες εταιρείες στη Ρωσία, με ειδική 

αναφορά στον νόμο που υποχρεώνει τις 



εταιρείες να αποθηκεύουν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ρωσίας, 

καθώς και την πολιτική υποκατάστασης 

εισαγωγών που εφαρμόζει η Ρωσική 

Κυβέρνηση. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου, παρά την κρίση που διέρχεται η 

ρωσική οικονομία, οι ξένες εταιρείες δεν έχουν 

χάσει το ενδιαφέρον τους για την αγορά της 

Ρωσίας.  

 

Στην ομιλία του προς τα μέλη του AEB, ο 

Ρώσος Υπουργός σημείωσε ότι η τρέχουσα 

οικονομική κατάσταση είναι ένα παιχνίδι όπου 

δεν υπάρχουν νικητές, όλοι τελικώς βγαίνουν 

χαμένοι, ωστόσο οι ρωσικές και ευρωπαϊκές 

εταιρείες πρέπει να μάθουν να λειτουργούν 

στο νέο αυτό κλίμα.  

Διαψεύδοντας όσους υποστηρίζουν ότι η 

Ρωσία έχει αναπροσανατολίσει την πολιτική 

της και έχει στραφεί προς την Ανατολή, ο κ. 

Ulyukaev τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει τη 

δημιουργία μιας πιο σταθερής βάσης για την 

ανάπτυξη, προσπαθεί για την “αξιοπιστία και 

σταθερότητα που δημιουργείται όταν κάποιος 

στέκεται στα δύο πόδια και όχι σε ένα", όπως 

χαρακτηριστικά είπε. Σύμφωνα με τον 

Υπουργό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιστορικά 

ο κύριος και κορυφαίος εταίρος της Ρωσίας, 

καθώς το ΑΕΠ της Ε.Ε. είναι το υψηλότερο 

στον κόσμο. 

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα 

υποκατάστασης των εισαγωγών, ο Ρώσος 

Υπουργός σημείωσε ότι, δεδομένων των 

τεράστιων διακυμάνσεων των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, είναι απόλυτα 

φυσιολογικό να εφαρμόζεται από τη ρωσική 

κυβέρνηση ένα τέτοιο πρόγραμμα. Όπως 

τόνισε ο κ. Ulyukaev, στόχος της ρωσικής 

κυβέρνησης είναι η κάλυψη της εγχώριας 

ζήτησης με εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα 

και η υποστήριξη των εγχώριων παραγωγών 

και σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκεται η 

εμπορική και οικονομική απομόνωση της 

Ρωσίας.  

Καταλήγοντας, ο Ρώσος Υπουργός δήλωσε 

την ετοιμότητα του Υπουργείου Οικονομικής 

Ανάπτυξης να συμβάλει κατά το δυνατό σε 

οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι 

ξένες εταιρείες κατά την προσπάθειά τους 

δραστηριοποίησης στη ρωσική αγορά. 

 

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, οι 

εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μελών του 

ΑΕΒ είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν 

απευθείας με τον Υπουργό και να συζητήσουν 

όλα τα θέματα που απασχολούν την 

επιχείρησή τους.  

Η ρωσική αγορά DIY (Do-It-Yourself) 

καταγράφει πτώση για πρώτη φορά από 

το 2009 

Οι πωλήσεις προϊόντων DIY και οικιακών 

αγαθών μειώθηκαν για πρώτη φορά σε έξι 

χρόνια κατά το 2015. Η μείωση ανέρχεται σε 

περίπου 5%, αλλά οι ειδικοί αναμένουν τις 

πωλήσεις να μειωθούν περαιτέρω κατά 8% το 

2016. 

 

Το 2015 οι λιανικές πωλήσεις DIY 

διαμορφώθηκαν σε 1,46 τρισ. ρούβλια (18,8 

δισ. $), σύμφωνα με το πρακτορείο Infoline-

Analitika, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 4,9% 

χαμηλότερες πωλήσεις από το 2014, οπότε οι 

πωλήσεις προϊόντων για επισκευές στο σπίτι 

έφθασαν τα 1,54 τρισ. ρούβλια (9,8 δισ. $).  



Για το τρέχον έτος, οι πωλήσεις αναμένεται ότι 

δεν θα ξεπεράσουν τα 1,35 τρισ. ρούβλια 

(17,3 δισ. $), ήτοι κατά 8% χαμηλότερες από 

ό, τι το 2015, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Διευθυντή 

Marketing και Επικοινωνίας της εταιρείας 

Leroy Merlin ς κ. Dmitry Dmitriyev, η ρωσική 

αγορά DIY υπέστη μία κατά πολύ εντονότερη 

πτώση το 2015, εκτιμώντας την πραγματική 

μείωση να ανέρχεται στο 15%. 

Η τάση αυτή, άλλωστε, διατρέχει ολόκληρο 

τον κλάδο των λιανικών πωλήσεων στη 

Ρωσία, ο οποίος, σύμφωνα με στοιχεία της 

Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, 

κατέγραψε μείωση της τάξης του 15,3% κατά 

τον Δεκέμβριο του 2015 σε σύγκριση με την 

ίδια περίοδο το 2014. Συνολικά, κατά το 2015 

οι λιανικές πωλήσεις στη Ρωσία μειώθηκαν 

κατά 10% σε σύγκριση με το 2014 και 

ανήλθαν σε 27,6 τρισ. ρούβλια (348 δισ. $). 

Οι Ρώσοι δαπανούν περισσότερα από 

όσα κερδίζουν για πρώτη φορά από το 

1998 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Rosstat, κατά το 2015 

οι δαπάνες των Ρώσων υπερέβησαν τα 

έσοδα τους κατά 418 δισ. ρούβλια (5,3 δισ. $), 

όταν το 2014, το ποσό που εισέπραξαν οι 

Ρώσοι ήταν κατά 76 δισ. ρούβλια (960 εκ. $) 

μεγαλύτερο από το ποσό που δαπάνησαν. 

 

Το έλλειμμα αυτό που καταγράφηκε κατά το 

περασμένο έτος, αποδίδεται από την Rosstat 

στις ανάγκες αποπληρωμής δανείων, στην 

πραγματοποίηση τραπεζικών καταθέσεων, 

καθώς και στις μεγάλες αγορές ξένου 

συναλλάγματος, οι οποίες προσμετρούνται 

επίσης ως δαπάνες από την Ομοσπονδιακή 

Στατιστική Υπηρεσία. Ταυτόχρονα όμως 

οφείλεται και στη σημαντική μείωση στα 

πραγματικά εισοδήματα των Ρώσων πολιτών 

που καταγράφηκε κατά το 2015, η οποία, 

σύμφωνα με στοιχεία της Rosstat, ανήλθε σε 

9,5% σε σύγκριση με το 2014.  

Σημειώνεται ότι, η υπέρβαση αυτή των 

δαπανών των Ρώσων πάνω από τα έσοδά 

τους, αποτελεί την πρώτη τέτοια υπέρβαση 

μέσα σε 18 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του 

Κέντρου Μακροοικονομικής Ανάλυσης και 

Βραχυπρόθεσμων Προβλέψεων. 

Οι περιορισμοί στην εκτέλεση πτήσεων 

έχουν κοστίσει στα αεροδρόμια της 

Μόσχας 76 εκ.$ 

Οι απώλειες για τα αεροδρόμια της Μόσχας 

από την απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία 

για τις πτήσεις προς την Τουρκία, την Αίγυπτο 

και την Ουκρανία ανέρχονται σε 6 δισ. 

ρούβλια (76 εκ.$), σύμφωνα με τον 

Αναπληρωτή Διευθυντή του Αεροδρομίου 

Domodedovo, κ. Denis Nuzhdin.  

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη απώλεια, 

άνω των 3 δισ. ρουβλίων, προέκυψε από τους 

περιορισμούς στις πτήσεις προς την Τουρκία, 

η απαγόρευση των πτήσεων προς την 

Αίγυπτο έχει κοστίσει στα αεροδρόμια της 

Μόσχας 2,3 δισ. ρούβλια (29 εκ. $), ενώ 

επιπλέον 690 εκ. ρούβλια (8,7 εκ. $) έχουν 

απολεσθεί λόγω της αναστολής των πτήσεων 

προς την Ουκρανία. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι πτήσεις μεταξύ Ρωσίας 

και Ουκρανίας σταμάτησαν τον Οκτώβριο του 

περασμένου έτους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας 

της Ουκρανίας για την εμπλοκή της Ρωσίας 

στην ανατολική Ουκρανία. Τον Νοέμβριο του 

ίδιου έτους, η Ρωσία επέβαλε απαγόρευση σε 

όλες τις επιβατικές πτήσεις προς την Αίγυπτο 

μετά από τη συντριβή του ρωσικού 

αεροπλάνου στη χερσόνησο του Σινά. Τέλος, 

από τον Δεκέμβριο του 2015, η Ρωσία 



απαγόρευσε όλες τις πτήσεις τσάρτερ προς 

την Τουρκία, ως μέρος των ρωσικών 

κυρώσεων κατά της Τουρκίας λόγω της 

κατάρριψης του ρωσικού SU-24 από τουρκικά 

μαχητικά.  

Εν τω μεταξύ και εν μέσω αυτών των 

εξελίξεων, στις 15 Μαρτίου αναμένεται να 

ανοίξει τις πύλες του το νέο αεροδρόμιο της 

Μόσχας “Ramenskoye”. Πρόκειται για το 

τέταρτο αεροδρόμιο της Μόσχας, το οποίο 

αναμένεται να εξυπηρετήσει 50.000-60.000 

επιβάτες κατά τον πρώτο μήνα της 

λειτουργίας του, ενώ ετησίως ο αριθμός αυτός 

αναμένεται να φθάσει τα 1,9 εκ. επιβάτες. 

Αλλαγή ηγεσίας σε Τράπεζα για την 

Ανάπτυξη και τις Διεθνείς Οικονομικές 

Σχέσεις “Vnesheconombank” 

Με τα Διατάγματα υπ’ αριθ. 84 και 85 από 

26.02.2016, ο Ρώσος Πρόεδρος απήλλαξε τον 

μέχρι πρότινος Πρόεδρο της κρατικής 

Τράπεζας για την Ανάπτυξη και τις Διεθνείς 

Οικονομικές Σχέσεις “Vnesheconombank” 

(VEB), Vladimir Dmitriev, από τα καθήκοντά 

του και διόρισε στη θέση του τον Sergei 

Gorkov. 

Ο Vladimir Dmitriev κατείχε τη θέση του 

Προέδρου της VEB από το 2004. Ο νέος 

Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Sergei Gorkov, 

προτού αναλάβει τα ηνία της VEB, ήταν 

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου της μεγαλύτερης ρωσικής 

κρατικής τράπεζας Sberbank. 

 

Σημειώνουμε ότι η “Vnesheconombank” 

αποτελεί τον βασικό φορέα στήριξης των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων στη Ρωσική 

Ομοσπονδία, με κύρια αποστολή της την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ρωσικής 

οικονομίας, την διαφοροποίησή της και την 

τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας. Η 

Vnesheconombank δεν είναι εμπορική 

τράπεζα και κατά συνέπεια δεν ανταγωνίζεται 

τα εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα. Η 

δραστηριότητά της διέπεται από ειδικό νόμο 

(№ 82-FZ από 04.06.2007) και η τράπεζα 

συμμετέχει μόνο σε όσα σχέδια δεν μπορούν 

να λάβουν χρηματοδότηση από ιδιώτες 

επενδυτές. 

Μήνυση Ρωσίας κατά Ουκρανίας για την 

μη αποπληρωμή του δανείου ύψους 3 δισ. 

δολ. ΗΠΑ  

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού 

Οικονομικών κ. Anton Siluanov, το ρωσικό 

Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε αγωγή κατά 

της Ουκρανίας στο Ανώτατο Δικαστήριο του 

Λονδίνου (High Court of Justice) για τη μη 

καταβολή του δανείου ύψους 3 δισ. δολ. ΗΠΑ 

την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου τ.έ.. 

 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό, η Ουκρανία 

δεν είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί τη 

διευθέτηση του χρέους "καλή τη πίστει". Η 

αγωγή κατατέθηκε μετά από επανειλημμένες 

αποτυχημένες προσπάθειες διεξαγωγής ενός 

εποικοδομητικού διαλόγου με την Ουκρανία 

σχετικά με την αναδιάρθρωση του χρέους και 

την αναγνώρισή του ως επίσημου, ώστε να 

διέπεται από ευνοϊκότερους όρους από 

εκείνους που προσφέρει η Ουκρανία στους 

ιδιώτες πιστωτές.  

Ο κ. Siluanov εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι 

δικαστικές διαδικασίες στο Λονδίνο θα είναι 

πλήρως διαφανείς και ότι το Ανώτατο 

Δικαστήριο θα διερευνήσει την υπόθεση και 

θα προστατεύσει τα δικαιώματα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας ως πιστωτή με ανεξαρτησία και 

χωρίς προκατάληψη. 

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο 

Οικονομικών, στην αγωγή, τα συμφέροντα της 

Ρωσίας πρόκειται να εκπροσωπήσει η 

εταιρεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 



LLP. Σημειώνουμε ότι η ίδια εταιρεία, το 2014, 

εκπροσώπησε τη Ρωσική Ομοσπονδία στο 

πλαίσιο της διαδικασίας για την καταβολή της 

αποζημίωσης στους πρώην μετόχους της 

Yukos. 

Υπενθυμίζουμε ότι στα τέλη του 2013, η 

Ρωσία είχε συμφωνήσει να επενδύσει έως και 

15 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε κρατικά 

ευρωομόλογα της Ουκρανίας, οπότε και 

αγόρασε το πρώτο ευρωομόλογο ύψους 3 

δισ. δολαρίων ΗΠΑ, με διετή περίοδο 

ωρίμανσης και τοκομερίδιο 5% ετησίως, με 

υποχρέωση εξαμηνιαίας καταβολής. Στη 

συνέχεια, με την αλλαγή του καθεστώτος στην

 Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2014, η Ρωσία 

αποφάσισε να μην επενδύσει τα υπόλοιπα 12 

δισ. δολάρια. Στα τέλη Ιουνίου 2015, η 

Ουκρανία κατέβαλε την πρώτη δόση του 

ευρωομολόγου προς τη Ρωσία, ύψους 75 εκ. 

δολαρίων ΗΠΑ. Ωστόσο, στις 18 Δεκεμβρίου 

2015, η ουκρανική κυβέρνηση επέβαλε 

μορατόριουμ στην αποπληρωμή του δανείου, 

λόγω της άρνησης της Ρωσίας να υπογράψει 

συμφωνία αναδιάρθρωσης σε ισότιμη βάση με 

τους ιδιώτες πιστωτές, παρά την αναγνώριση 

του σχετικού δανείου από το Εκτελεστικό 

Συμβούλιο του ΔΝΤ ως επίσημου διακρατικού 

δανείου και όχι ιδιωτικής πίστωσης. 

 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

FUR TRADE FAIR - August 2016 

09.08.2016-14.08.2016 

Fur Trade Fair 

MIMS Automechanika Moscow 

2016 

22.08.2016–25.08.2016 
20th international exhibition of 

automotive parts, components, car maintenance 

equipment and products 

MOSCOW INTERNATIONAL 

AUTOMOBILE SALON 2016 

24.08.2016 —04.09.2016 

International automobile salon 

INTERAUTO 

25.08.2016 —28.08.2016 

12th International exhibition of automotive 

industry  

 

CPM. COLLECTION PREMIERE 

MOSCOW'2016. AUTUMN 

31.08.2016–03.09.2016 
27th International Trade Fair for Fashion Wear, 

Lingerie and Accessories 

AGRORUS  

31.08.2016–04.09.2016 

Exhibition for small-scale farming 

http://torgmeh.ru/
http://www.mims.ru/Default.aspx?lang=en-GB
http://www.mims.ru/Default.aspx?lang=en-GB
http://eng.mas-expo.ru/mas/
http://eng.mas-expo.ru/mas/
http://eng.interauto-expo.ru/interauto/
http://www.cpm-moscow.com/
http://www.cpm-moscow.com/
http://agrorus.lenexpo.ru/en/
http://www.mims.ru/Default.aspx?lang=en-GB
http://www.cpm-moscow.com/

